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::  Idiopatyczne ostre eozynofilowe zapalenie płuc 
 

 

Orpha number: 724 

 

Definicja choroby: 

 
Idiopatyczne ostre eozynofilowe zapalenie płuc (Idiopathic acute eosinophilic pneumonia – IAEP) to 

eozynofilowe zapalenie płuc o niezidentyfikowanej etiologii, które charakteryzuje się ostrą gorączkową 

niewydolnością oddechową związaną z rozlanymi naciekami widocznymi w obrazie radiologicznym oraz 

eozynofilią płucną, ale bez współistniejącej alergii lub infekcji. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania IAEP jest nadal nieznana, ale do dnia dzisiejszego odnotowano <100 

przypadków. Ostatnie badania ujawniły we Francji na przestrzeni 5 lat tylko 3 przypadki u dzieci. 

Mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety. 

 

Obraz kliniczny: 

 

IAEP może występować w każdym wieku, nawet u wcześniej zdrowych dzieci, jednakże większość 

pacjentów jest w wieku od 20 do 40 lat. IAEP objawia się jako ostre zapalenie płuc u wcześniej zdrowych 

osób, a objawy kliniczne obejmują ostrą niewydolność oddechową z gorączką, suchym kaszlem, 

postępującą dusznością, przyspieszonym oddechem i ciężkim niedotlenieniem. W trakcie osłuchiwania 

klatki piersiowej słyszalne są trzeszczenia w płucach, a także dochodzi do wyraźnej retrakcji ściany klatki 

piersiowej. Mogą także być obecne bóle mięśni oraz brzucha. Do wystąpienia lub pogorszenia IAEP może 

prowadzić palenie tytoniu i marihuany. 

 

Etiologia: 

 

Patofizjologia IAEP nadal nie została dobrze poznana. Wygląda na to, że wynika ona z uszkodzeń 

wywołanych przez eozynofile naciekające miąższ płuc i uwalniające toksyczne substancje takie jak białka 

podstawne, mediatory lipidowe i cytokiny. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Kryteria diagnostyczne IAEP są następujące: 1) ostry początek choroby z gorączką (najczęściej mniej niż 

siedem dni), 2) obustronne, rozlane nacieki w płucach, 3) ciężka niewydolność oddechowa z 

niedotlenieniem (z saturacją tlenu we krwi <90%, lub PaO2<60mmHg lub PaO2/FiO ≤300 mmHg), 4) 

eozynofilia płucna (eozynofilia >25% w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych [BAL] lub dominacja 

eozynofili w biopsji płuc) oraz 5) brak znanych przyczyn ostrego eozynofilowego zapalenia płuc 

(rozpoczęcie palenia tytoniu lub ekspozycja na kurz). W badaniu radiologicznym klatki piersiowej 

widoczne są rozlane obustronne nacieki, przestrzenie wypełnione powietrzem, śródmiąższowe 

zacienienia siateczkowo-guzkowe i(lub) wysięk opłucnowy. Te śródmiąższowe nacieki najczęściej 

postępują do rozległych nacieków pęcherzykowych i śródmiąższowych obejmujących wszystkie płaty w 

ciągu kilku godzin. W obrazie tomografii komputerowej klatki piersiowej widoczne są rozlane obszary typu 

matowego szkła, nacieki pęcherzykowe, słabo zaznaczone węzły chłonne oraz pogrubienie przegród 

międzypłatowych. 

 

Rozpoznanie różnicowe:  

 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić ostre śródmiąższowe zapalenie płuc (AIP), ostre 

uszkodzenie płuc (ALI), zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) (sprawdź te terminy), ciężkie 

pozaszpitalne zapalenie płuc, zachłystowe zapalenie płuc, ostre alergiczne zapalenie pęcherzyków 

płucnych oraz infekcje grzybicze i pasożytnicze. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Całkowite wyleczenie kliniczne i radiologiczne bez nawrotu można szybko uzyskać stosując terapię 

kortykosteroidami (między 2 a 12 tygodniem dożylną dawkę można zmienić na podawanie doustne). U 

pacjentów nie leczonych w sposób właściwy występuje niewydolność oddechowa, wymagająca wentylacji 

mechanicznej lub pozaustrojowego wspomagania oddychania (ECMO). 

 

Rokowanie: 

 

Rokowanie dla IAEP jest doskonałe jeżeli stosowana jest odpowiednia terapia kortykosteroidami. Bez 

trafnego rozpoznania i terapii IAEP może być śmiertelne. 

 

Recenzent-ekspert:  

Prof.  Jean-Christophe DUBUS 

 

Aktualizacja: Listopad 2013 

Tłumaczenie: Listopad 2015 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


